
FYNDA!!!! Sommaren är här 
SECOND HAND BUTIKEN , Färjevägen 16

samma hus som pizzerian. 

SECONDHAND BUTIKEN är öppet. alla Lördagar kl. 10.00 till 14.00,

Här hittar du de mest fantastiska saker till otrolig låga priser. Perfekta för sista minuten-presenten!

Förmodligen är Second Hand Butiken i Svanesund den mest fyllda butiken på långt håll. Här finns 
allt!

Vad sägs om ett stabilt köksbord (något för den händige att måla om eller fernissa) därtill 4 fina 
stolar, hela gruppen för 450:-!!!

Stor bäddsoffa för 250:-

Tredelad vitrinskåp med indirekt belysning för 250:-  eller soffbord för 150:-.

Kläder till fest och sommaren, eller fynd av täckjackor och jeans ifall molnen drar in. 

Tavlor av konstnärer från nära och fjärran, 

Köksgeråd, lampor av alla slag, serviser, glas till sommarfesten, keramik, 

Leksaker och spel som räcker för hela semestern. 

Böcker, skivor, CD, DVD.

Eller riktiga klenoder, som traditionell reseskrivmaskin att pryda skrivbordet med,  gammaldags 
köksvågar som prydnad i köket och telefoner man kan tala i!

Kom in och fråga, så hittar vi säkerligen vad du letar efter.

Du kan betala kontant eller med swish!

Här hittar du allt!!  Och så blir vi glada när du kommer endast för att prata Svanesund. 

Hela vinsten går till 

Föreningen Svanesund, som ideellt rensar upp vid badstranden, håller i Allsången 

Midsommarfirandet, förbereder Grannsamverkan och reser julgranen m.m. – Som du ser, varje 
bidrag återgår till dig själv. Är du redan medlem så får du 10 % rabatt. Medlem kan du bli genom 
att sätta in 200:- för enskild eller 300:- för hela familjen på Bg 632-0352 alternativt Swisha 
1236158489.



Har du trevliga saker som du vill ge till föreningen, prata med personalen, vi tar tacksam emot det 
som ev. saknas. 

OBS- ställ inte föremål utanför dörren, det är ingen skräpplats, vi vill gärna hålla en bra nivå på 
affären.

Vi välkomnar fler medarbetare till denna verksamhet. Tala med oss i butiken om detta eller ring 
Föreningen Svanesunds ordförande Jan W Kjellberg på 0705 164881. 

Välkomna!
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